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Energy Efficiency Optimization, 
made simple!

Presenter Notes
Presentation Notes
Καλησπέρα, σήμερα θα σας περιγράψω πως η SenseOne με τις λύσεις που προσφέρει διευκολύνει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σημαντικό αλλά και ταυτόχρονα φουρτουνιασμένο ταξίδι του energy efficiency.



Η SenseOne ΙοΤ Platform, 
παρέχει ολιστική εικόνα 

μέσω της 
διαλειτουργικότητας 

συσκευών, αισθητήρων & 
μεθόδων

Μέλος του Ομίλου 
Space Hellas

Πρωτοπόρος εταιρεία 
λύσεων ΙοΤ, διεθνώς 

βραβευμένη 

Σχεδιάζει και υλοποιεί 
έργα IoT διαφόρων 

επιπέδων 
πολυπλοκότητας

Διαθέτει εστιασμένες λύσεις 
για έξυπνες, βιώσιμες και 

ανθεκτικές πόλεις, 
βιομηχανίες και κτίρια, που 

συμβάλλουν στη:

Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης 
πόρων

Μείωση του ενεργειακού κόστους
Αύξηση της παραγωγικότητας 

Βελτίωση της αποδοτικότητας, με 
βιώσιμο τρόπο
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Presentation Notes
Η SenseOne εδώ και πάνω από 10 χρόνια δραστηριοποιείτε στο χώρο του ΙοΤ και ως μέλος πλέον του ομίλου Space Hellas παρέχει λύσεις για έξυπνες, βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις, βιομηχανίες και κτίρια με εξειδίκευση στην βελτιστοποίηση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων και την αύξησης της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων



Προκλήσεις

που, πως και πότε καταναλώνεται η ενέργεια

Βαθιά γνώση για την κατανάλωση 
ενέργειας στην εγκατάσταση

όπως παραγωγής, θερμοκρασιών, ωραρίων 
κ.ά. για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων 
στους λογαριασμούς

Πρόβλεψη κατανάλωσης ενέργειας
βάσει τρεχουσών συνθηκών

για την άμεση λήψη αποφάσεων εφαρμογής 
δράσεων βελτιστοποίησης κατανάλωσης και 
όχι βάσει αναδρομικών στοιχείων

Παρακολούθηση και μέτρηση 
των αποτελεσμάτων εξοικονόμησης
real time

για τη δυνατότητα υπολογισμού του 
πραγματικού οφέλους

Σωστός υπολογισμός του ROI
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Presentation Notes
Το ταξίδι λοιπόν του energy efficiency έχει διάφορες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε. Μερικές από αυτές τις προκλήσεις αυτές θα μπορούσε να είναι: κατά πόσο καλά γνωρίζουμε ενεργειακά πως λειτουργεί η εγκατάστασή μας, εάν έχουμε εκτιμήσει σωστά το ενεργειακό όφελος της δράσεις που σχεδιάζουμε, εάν είμαστε σε θέση να προβλέπουμε την κατανάλωση ενέργειας με βάσει τις τρέχουσες συνθήκες. Και τέλος εάν παρακολουθούμε και πιστοποιούμε την απόδοση των έργων εξοικονόμησης (ή απλά στηριζόμαστε μόνο στην αρχική μελέτη χωρίς να τα επιβεβαιώνουμε με πραγματικά νούμερα)? 



Χαμηλό Κόστος
Σύνδεση και άντληση δεδομένων από υπάρχοντα συστήματα και 

αισθητήρες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη νέα IoT συσκευή

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα για τη 
μετάδοση των δεδομένων και των 
αποτελεσμάτων, όπως ERP, CMMS, BI, 
BIM κ.ά.

Integration
Υποστήριξη και ανάπτυξη πρόσθετων 
drivers για την επικοινωνία με 
διάφορες συσκευές και συστήματα 
καταγραφής και αυτοματισμού (BMS, 
SCADA, PLC κτλ)

Hardware Agnostic Cloud
Η πλατφόρμα SenseOne IoT 
φιλοξενείται στην AWS υιοθετώντας 
αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και 
διαθεσιμότητας

Η Λύση

Presenter Notes
Presentation Notes
Η SenseOne παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση (είναι ένα πολυεργαλείο) με το ελάχιστο κόστος χρήσης αφού αξιοποιεί στο μέγιστο την υφιστάμενη εγκατάσταση σε αισθητήρες και μετρητικά για την άντληση των ενεργειακών (και όχι μόνο) δεδομένων χωρίς κάποια απαίτηση για πρόσθετη υποδομή. Παράλληλα παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης με 3α λογισμικά της επιχείρησης όπως ERP, facility management, κτλ, για την ανταλλαγή των χρήσιμων πληροφοριών για την ενεργειακή διαχείριση και τέλος προσφέρει ασφάλεια στην μετάδοση και αποθήκευση των δεδομένων, εκμεταλλευόμενη τεχνολογίες και υπηρεσίες της Amazon που αποτελεί πλέον τον cloud provider της SenseOne.



Κεντρική πληροφόρηση
Χρηστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων χωρίς την ανάγκη περαιτέρω 
επεξεργασίας

Δημιουργία και αναπαραγωγή 
τυποποιημένων αναφορών αλλά και 
απεικονίσεων (σύμφωνα με τις 
ανάγκες του ISO 14001, 50001, ESG)

Dashboards and Reports
Προώθηση και ενεργοποίηση της 
ενεργειακής συνείδησης των 
υπευθύνων και του προσωπικού 

Public Displays
Απόκτηση πλήρους εικόνας σε 
πραγματικό χρόνο της ενεργειακής 
κατάστασης και του ενεργειακού 
προφίλ της εγκατάστασης

Single point of Truth

Η Λύση
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Διασυνδέοντας έτσι τα διάφορα υποσυστήματα και αναλύοντας όλες αυτές τις πληροφορίες που αυτά παράγουν, η λύση της SenseOne αποτελεί ένα Single point of truth για την επιχείρηση. Παράλληλα η πλατφόρμα προσαρμόζεται ανάλογα με την ανάγκη του Project, παρέχοντας μόνο εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεται να παρουσιάζονται είτε στους χρήστες, είτε στην διοίκηση είτε ακόμα και στους εργαζόμενους με public displays. 



Αποτελέσματα
Παρακολούθηση και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων δράσεων 

εξοικονόμησης κατά την διάρκεια υλοποίησης και μετά την ολοκλήρωση

Μηχανισμός διαδικασίας αξιολόγησης 
και μέτρησης της απόδοσης των 
δράσεων εξοικονόμησης, σύμφωνα 
με την μεθοδολογία IPMVP

Validation
Υπολογισμός της αναμενόμενης 
κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με 
ιστορικά στοιχεία και χρήση 
μαθηματικών μοντέλων

Baseline
Χρήση προγνωστικών 
μετεωρολογικών δεδομένων για την 
πρόβλεψη της αναμενόμενης 
κατανάλωσης

Forecasting

Η Λύση
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Η πλατφόρμα της SenseOne παρέχει και δίνει μεγάλη αξία στον υπολογισμό, στην παρακολούθηση και την ανάδειξη των αποτελεσμάτων των δράσεων εξοικονόμησης, εφαρμόζοντας τους 3 βασικούς πυλώνες, baseline, forecasting και validation. Θεωρούμε σημαντικά και απαραίτητα εργαλεία όταν μιλάμε για energy efficiency. Ιδιαίτερα με το forecasting υπάρχει μια συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία στο χώρο των μετεωρολογικών δεδομένων και στα προγνωστικά μοντέλα, την DRAXIS.



Σύγκριση των χρονοσειρών των 
μετρούμενων μεγεθών με τις τελευταίες 
τιμές ή με ιστορικά δεδομένα 

Στατιστική ανάλυση
Υπολογισμός ημερήσιων τιμών 
σε περιπτώσεις μετατόπισης του 
χρονικού διαστήματος της 
πραγματικής ημέρας

Daily Shift
Υπολογισμοί μαθηματικών πράξεων 
μεταξύ των πρωτογενών δεδομένων 
σε προεπιλεγμένα intervals

Custom Calculation

Η Λύση

Ευελιξία
Ευελιξία της πλατφόρμας να προσαρμόζει τις αναλύσεις και τις 
απεικονίσεις στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες της επιχείρησης 

Presenter Notes
Presentation Notes
Τέλος θα ήθελα να αναδείξω την ευελιξία και την ελαστικότητα στις αναλύσεις της πλατφόρμας της SenseOne όπου μπορεί να καλύψει από μια απλή και βασική ανάγκη ενός πελάτη μέχρι την οποιαδήποτε πολυπλοκότητα και ανάλυση των δεδομένων απαιτεί η εγκατάσταση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η SenseOne με τα εξειδικευμένα στελέχη της είναι συνοδοιπόροι μαζί με το πελάτη/συνεργάτη σε αυτό το ταξίδι του energy efficiency και όχι απλά να του παρέχουμε ένα προϊόν από το ράφι.



Οφέλη

Αύξηση παραγωγικότητας

Βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των 
δράσεων εξοικονόμηση 

Αποδοτικότητα Βιωσιμότητα

Αποτελεσματική χρήση των φυσικών 
πόρων

Μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα

Αύξηση της ευαισθητοποίησης για βιώσιμη 
ανάπτυξη

στους εργαζομένους

Χρηστικότητα

Μειωμένος χρόνος
για ανάλυση και έκθεση αποτελεσμάτων

Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων 
με ελαχιστοποίηση επισκέψεων του 

προσωπικού για καθημερινό έλεγχο των 
συστημάτων
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Presentation Notes
Τα οφέλη λοιπόν που προκύπτουν εφαρμόζοντες τις παραπάνω λύσεις που παρέχει η πλατφόρμα της SenseOne είναι φυσικά η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του χρόνου ενασχόλησης του προσωπικού για ότι αφορά τους ελέγχους και του reporting του energy efficiency καθώς και η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων εξοικονόμηση και την αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας. 
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IoT Solutions Innovator

Member of Space Hellas Group

Presenter Notes
Presentation Notes
Η SenseOne είναι εδώ να παρέχει καινοτόμες και εύχρηστες λύσεις προς όλους εσάς. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο του συνεδρίου και σας περιμένουμε στο booth μας για οποιαδήποτε συζήτηση ή κάποιο demo της πλατφόρμας. Ευχαριστούμε πολύ
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